








RU M BA Táncsport EgyesÜ|et
5500. Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Adószám: 1838452,|.1.04.

Kimutatás a Vagyon feIhasználásáról

Kimutatás a cé| szerinti juttatásokról

ezer forint

ezer forint

Gyomaendrod, 2004' május 17.
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Megnevezés E|őző év
2002.

Tárgy év
2003.

Vá|tozás

Saját tőke Összesen 33 11 -22
ndulo tÓke 0 0 C

l ÓKevaltozás 33 -22
/ a tőkeváItozásra ható ténvezők
a tevékenyséq e|őző évi eredménve -92
Tárgy évl eredmény -92 -22 7C

/ eredményre ható ténvezők
a) műkÖdésre kapott támoqatások 74 706 632
b) eqyeb bevéte|ek 367 tov -1 9€

) műkodési kt|tséoek 897 364

Támogató megnevezése
|rámooatott 

cet Íámogatás
osszeoe

3yomaendrődi onkormányzat 695
Táncverseny rendezése
Táncoktatásra
Rendezvények lebonyIitása
Tánctábor f i n an szi rozása
Fe||époruhák kieqészitők

100
150
147
87

211
A|apitó taqok támoqatása Fellépóruhák kieoészitŐk 12



Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú je|en tés

A RUMBA Táncsport Egyestilet 2003. évi tevékenységéről

Az egyesiilet a Pk. 6a.0521Üa1. számon 1927 . sorszámon került bejegyzésre, a Békés Megyei
Bírósiígon, Gyulán 2001. marcius ?9.én

Az egyesÍilet tevékenysége :
Az a|apítői okiratban felsoroltak szerint

Szöveges beszámoló a 2003. évi tevékenysógrőI

Az egyesiilet kiadásait teljes egészében az alapítói okiratban foglalt célok megvalósítására fordította.
Tagdíjakbólés onkormányzati illetve magánszemélyektől kapott támogatásbó|ftnanszkozza
kiadásait.
A tamogatások összegét tarsastánc okÍatiísra, táncverseny rendezésere, bemutatóko rendezvények
lebonyolítására, azárúiaiegy hetes táncfrsztiválon való részvételre, fellépó ruhiík, kiegészítők
beszerzesére fordította
A tagdíjaikbóI az egyesület működéséhez sziikséges miiködési és rezsi költségeket Íinanszírozta.

Az egyesület keretében lriirom csoportban heti hat alkalommat folyik az oktatiís 80 ffi részére. A
Magyar Táncsport Szakször''etség által elfogadott és jóváhagyott versenyosáályokbaÍl
korcrcportokban egyéni és csoportos koreogtáÍirík oktatasa folyt. Sámos helyí, vidéki, ktilfildi
táncversenyen valamint ilíiicbemutatón vett Észt.
Főbb eredmények: 7 ezí}st,4 btottz, és 9 aranyérem táncversenyeken, Ausztria: 4. helyezés

Az egyestilet vezetősége 3 alkaiommal, a közgyiílés 2 alkalommal ülésezett. Az1ttkészült
jegyzőköryvek nyilvánosak, bárki megtekintheti az egyesiilet székhelyen a Gyomaendród Kossuth
u. sz. alatt lévő Katona József Múl-elődési Közporrtban.

Költségvetési támogatások felhasználása

Az egyestilet költségvetési támogatrísban nem részesült 2003-ban

Cól szerinti juttatások

Cél szerinti támogatast az egyestilet a gyomaendrődi önkonruányzatto|kapott 695.000,.forint
ertékben. Ennek felhaszruílá*it külön melléklet taftalmazza.

Célszerinti trimogatrá'st az egyesüiet nem adott.

A vezető tisztségviselők részére nyűjtott juttatások

Az egyesület tisztségviselői ter,ékenységiiket önkéntesen társadalmi munkában végztk, ezért
díj aásban nem részesülnek.

Mellékletek:
. zau. évi egyszertisÍtett sámvíteli besámoló. 2003. évi beszámoló a pénzgazdálkodásról
- kimutatrís a vagyon felhasznalásríról és a célszerinti juttatasokról

Gyomaendrő d, 20a4. nrríjus i 7.
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Megyeriné Csapi Ildikó

az egyesületi titkár




